
 خبر صحفي 

 م2021في صافي أرباحها خالل الربع الثاني من عام  %112"الزوردي" تحقق زيادةً بنسبة 

 السابقلعام لالنصف األول عن  %59.4مليون لاير سعودي وبنسبة نمو  260بلغت ، 2021لعام حققت المجموعة إيرادات تشغيلية في النصف األول كما 

، واصلت شركة الزوردي للمجوهرات )"الزوردي"، "الشركة" أو "المجموعة"(، العالمة األبرز في مجال تصميم 2021-08-08الرياض، المملكة العربية السعودية، 

من تحقيق المجموعة حيث تمكنت  م2021وتصنيع وتوزيع المجوهرات والمشغوالت الذهبية في منطقة الشرق األوسط، أدائها القوي خالل النصف األول من العام الحالي 

، مليون لاير سعودي 48لتصل إلى  السابقمقارنةً بنفس الفترة من العام  %225مليون لاير سعودي، ساهمت في رفع األرباح التشغيلية بنسبة  260ادات تشغيلية بلغت إير

وتعكس تلك  .مليون لاير سعودي 34العمليات وصلت إلى مليون لاير سعودي، مع تدفقات نقدية إيجابية من  18الربح للنصف األول من العام الحالي إلى صافي فيما ارتفع 

النمو المرتفع الذي  موصلة.مما ساعد المجموعة على ،م2020التجارية واالستراتيجية التي قامت بها المجموعة في عام  التحوليةالتنفيذ الناجح للمبادرات األرقام اإليجابية 

 .م2021حققته ابتداًء من الربع األول من عام 

مقارنةً مع نفس الفترة من  %148مليون لاير سعودي وبنسبة نمو وصلت إلى نسبته  121الربع الثاني من العام الحالي حقّقت "الزوردي" إيرادات تشغيلية بلغت  وخالل

مليون لاير سعودي في الربع الثاني من  8بلغت قيمته  صافي ربح،ي ، وذلك في جميع قنواتها البيعية ومناطق انتشارها الجغرافي. وقد انعكس ذلك على تحقيق م2020العام 

 . السابق عن نفس الفترة من العام  %127مليون لاير سعودي محققاً نمواً بنسبة  18إلى  م2021رفع الربح الصافي للنصف األول من عام ساعد على ، مّما  2021العام 

المبادرات االستراتيجية والتجارية التي اتخذتها الشركة في العام  بفضل م2021غيلية للشركة خالل العام الحالي ارتفاع اإليرادات التشنتيجة ويأتي النمّو في صافي األرباح 

 .انخفاض ملحوظ في التكاليف المالية مما ترتب عليهبما فيها خفض رأس المال العامل للذهب،  م2020

دات قطاع الجملة بالمملكة العربية السعودية نمًوا ملحوظًا، حيث ارتفعت إيرادات قنوات البيع بالجملة ومع انتعاش األسواق خالل النصف األول من العام الحالي شهدت إيرا

 . م2020مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق التي تأثرت باإلغالق الكامل ألسواق الذهب والمراكز التجارية منذ منتصف شهر مارس %50التشغيلية بنسبة 

مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق سببه االنطالقة الناجحة لمنتجات العالمة التجارية "مس أل" و"الزوردي إنستايل"،  %38التجزئة بنسبة البيع بكما ارتفعت إيرادات 

 . 19-القيود المتعلقة بجائحة كوفيدوبفضل منّصات التجارة اإللكترونية الخاصة بالزوردي التي أطلقت حديثاً وحققت نمواً سريعاً، ونتيجة رفع 

، حيث حققت إيرادات قطاع الجملة التشغيلية ارتفاعاً كبيراً بنسبة م2021وفي جمهورية مصر العربية استمر األداء القوي للمجموعة خالل النصف األول من العام الحالي 

لى مجوهرات الذهب من الزوردي في مصر، والتأثير اإليجابي للحمالت اإلعالنية التي ساهمت مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نتيجة استمرار ارتفاع الطلب ع 75%

نتيجة نمّو اإليرادات في المتاجر الحالية م، 2021خالل النصف األول من عام  %78بزيادة الطلب. كما حققت إيرادات قنوات البيع بالتجزئة زيادةً ملحوظةً بنسبة 

مع رفع القيود والزوردي إنستايل  مس ال،تتاح فروع جديدة في األشهر اإلثني عشر السابقة، ونجاح انطالقة العالمات الجديدة لالزورديوالمنصات االلكترونية، واف

 المتعلقة بجائحة كورونا.

مليون لاير سعودي في النصف األول من عام  11، والتي حققت بالفعل إيرادات بقيمة م2020أطلقت المجموعة أعمال التجارة اإللكترونية الجديدة سريعة النمو في مارس 

التجزئة. قطاع البيع بمن إيرادات  ٪10من إيرادات تشغيل المجموعة و  ٪4: مليون لاير سعودي( والتي تمثل حصة واعدة قوية تبلغ 2020)النصف األول من عام  2021

لنصف التشغلية لمليون لاير سعودي في اإليرادات  50التي تم إطالقها حديثًا أداًء جيًدا للغاية وساهمتا مًعا بمبلغ  ،الزوردي إنستايلو مس ال العالمة التجاريةحققت كما 

 من إيرادات تشغيل المجموعة(. ٪9: يمثل 2020من اإليرادات التشغيلية للمجموعة )النصف األول من عام  ٪19والتي تمثل  2021األول من عام 

، وتمكنت م2021ألول من العام يقًا على ذلك، أشار السيّد سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لـشركة الزوردي للمجوهرات، إلى أّن الشركة حققت أداًء الفتًا خالل النصف اتعل

المجوهرات العصرية المواكبة للموضة ذات  ، بفضل خطط الشركة وسرعة تحولها لبيع19-من احتالل موقع أفضل في السوق مقارنةً بالفترة التي سبقت أزمة كوفيد

، واإلطالق الناجح لعالمتي Tousبهوامش ربح أعلى ورأس مال عامل أقل، واعتماد استراتيجية بيت العالمات التجارية مع االستحواذ على امتياز عالمة المقبوله األسعار  

بزيادة الطلب، إلى جانب إطالق منصة التجارة اإللكترونية التي سرعان ما حققت نسبةً واعدةً من  والزوردي إنستايل الجديدتين والحمالت الترويجية التي ساهمت، مس ال

 حصة األعمال وقدرة نمو كبيرة.

ات العصرية سريعة " من المجوهروبيَّن السيد شدياق أن الشركة تعتمد في استراتيجيتها الرئيسية لتحقيق النجاح في المستقبل على عدة نقاط أبرزها: تطوير عالمة "مس أل

منتجات أفضل، وإعادة بناء  ومجموعة  النمو وتحقيق االستفادة الكاملة منها، وتوسيع قطاع الزوردي الناجح في مجال البيع بالتجزئة في مصر من خالل نقاط بيع جديدة 

لمشغوالت ا  زيز االستفادة من شبكة عمالئنا القوية في األسواق التقليدية لبيع وتحسين قطاع األعمال لتجارة الجملة التقليدية وبيع المشغوالت الذهبية بالوزن، إضافة إلى تع

عبر التجارية اإللكترونية  الذهبية من أجل العمل على التطوير الكامل لمجموعة إنستايل التي أطلقتها الزوردي مؤخراً. كذلك ستعمل الشركة على توسيع نطاق أعمالها

في المملكة العربية السعودية. وتوقع شدياق أن تسهم عملية زيادة رأس المال التي تمت مؤخًرا  TOUSاق أعمال العالمة التجارية العالمية الواعدة سريعة النمو، وتوسيع نط

 .م2024إلى عام  م2022في تدعيم بنية رأس مال الشركة وتسريع نمّوها في الفترة الممتدة من عام 
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